
 
Gebedsviering OASE  8 december 2018     
Thema: OP WEG GAAN NAAR HET LICHT   (2e zondag van de Advent  – C) 
 
Voorgangers: Hans van Hak en Frank Bockholts  
 
Paaskaars is aan 
 
Klankschaal 
 
Ontsteken OASE-kaars 
 
Openingslied  op melodie GvL 489  
 
Mensen die gaan langs vele wegen, 
altijd en iedereen op weg. 
Geen blijvend huis, geen vaste stede 
altijd verlaten wat je hebt. 
Geen vaste koers, geen lichtend baken, 
altijd vaarwel en waar dan heen? 
Opstaan en weer opnieuw verlaten 
wat in de aanvang veilig scheen. 
Mensen gaan onderweg tezamen, 
spreken en vragen naar elkaar. 
Zoeken de wegen als ze dwalen, 
wijzen het spoor de ander aan. 
Altijd weer nieuwe moed te vinden 
en delend van elkanders brood. 
Horen naar wat het hart beminde  
Wat is je diepst gewenst droom? 
Aankomen wanneer? Nooit ten einde 
en toch de lange weg te gaan. 
O mochten wij dan samen delen 
ieder vertelt zijn reisverhaal. 
Het laatste doel vereent de wegen 
zal niet herkenning vrede zijn? 
Over nog meer moet nu gezwegen 
meer kan een pelgrimslied niet zijn. 
 
Woord van welkom  
Welkom u allen, fijn dat u vanavond, 

ieder langs de eigen weg hier naartoe bent gekomen. 

Op weg gaan naar het licht; dat is het thema van onze viering. 

Op weg in de Adventstijd – vol verwachting, 

op weg naar wat komt – telkens weer nieuwe hoop. 

Dat ons samenzijn, vruchtbaar mag zijn voor ieder van ons en voor hen waarvoor wij biddend en 

verlangend een beter levensperspectief willen. 

Ik wens ons allen een goede viering toe. 

 

 



Kinderen gaan naar kinderwoorddienst    
lied: wij gaan voor even uit elkaar  
 
Ontsteken van 2 Adventskaarsen 
 
Advent is kijken naar wat komt, 
hoewel er weinig zicht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht, 
omdat je iets van God verwacht: 
een wereld waar het licht is. 
Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven dromen; 
is licht zien in de duisternis, 
geloven dat God met ons is 
en dat Zijn Rijk zal komen. 
 
Vredeswens / vredekaars / vrede 
 
gebed 
V.Wis het waas uit onze ogen 
blaas ons het stof van het lijf 
A. Maak ons aandachtig naar elkaar 
V. Verstil de herrie die we schoppen 
milder de drukte die we maken 
A. Maak ons stiller naar elkaar 
V. Matig de haast waarmee we gaan 
kalmeer het jagen wat we doen 
A. Maak in ons ruimte voor elkaar  
V. Doe ons in daden van u spreken 
zodat uw boodschap wordt gehoord 
A. Maak ons open voor elkaar 
 
Kyrië (Taize) 
 
Eerste lezing: -Met ons mee-  
God, 
daar staan we dan op onze levensweg. 
Met een rugzak vol bagage. 
Vol ervaringen, onderweg opgedaan. 
Vol kennis en levenswijsheid. 
Vol dromen en idealen die ons voorspiegelen 
dat het achter de horizon beter is, 
als we maar de goede kant opgaan. 
Daar staan we dan op onze levensweg. 
En we vragen ons af of we goed gaan. 
Of we uitkomen bij wat we hopen. 
Of onze dromen toekomst hebben. 
Of uw woord als richtingwijzer genoeg is 
om in de wirwar van wegen 
de weg naar liefde en geluk te vinden. 
Dan hopen we maar dat u meegaat 
en ons af en toe een duwtje 



in de goede richting geeft. 
Als de wind in onze rug. 
Als de stem in ons hart die fluistert 
dat we dóór moeten gaan 
en dat we er wel zullen komen. 
 
Lied: psalm 25-3 GvL 
 
Lezing: uit Lucas 3   
In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberias, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, richtte 
God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 
Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten 
dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, zoals geschreven 
staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: 
Luid klinkt een stem in de woestijn: 
Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden! 
Iedere kloof zal worden gedicht, 
elke berg en heuvel geslecht, 
kromme wegen recht gemaakt, 
hobbelige wegen geëffend; 
en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. 
Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was, maar 
Johannes zei tegen hen: Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik 
ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken.  Hij zal jullie dopen met de 
heilige Geest en met vuur. 
Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. 
 
Acclamatie:  (melodie Rorate)  
Laat komen, Hij die komen zal. Verlangend zien wij naar Hem uit. 
 
Levend woord   
Op weg gaan naar het licht. 

We hebben nog maar net het Sinterklaasfeest achter de rug. 

Een kinderfeest, eerst vol verwachting en dan de vreugde voor cadeaus, gedichten, en het samenzijn. 

De huidige discussie over zijn helpende pieten werpt een ander licht op het gebeuren. Zo wordt 

duidelijk dat een lange traditie onderhevig is aan verandering. 

Nu zijn we in de Advent, de periode vol verwachting om uit te zien en ons voor te bereiden op het 

kerstfeest, goddelijk licht in onze wereld. 

De commercie heeft deze maand het hoogste woord om ons te verleiden om veel en meer te 

consumeren. 

Johannes de Doper roept ons als wegbereider op om tot inkeer te komen. 

Na te denken over al de tradities en ons te bezinnen op waar het werkelijk om gaat. 

De evangelist Lucas plaatst het optreden van Johannes de Doper in een wereldwijd perspectief. 

Bovenal ligt het initiatief bij God zelf: 

God richt zich in de woestijn tot Johannes. Zoals eerdere profeten onder andere Jesaja ook als stem 

van God tot ons komen. 

“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden”. 

Er komt vernieuwing. En dat is niet iets dat buiten jou om gebeurt. 

Nee, je maakt er deel van uit. Jij mag jezelf vernieuwen, misschien veranderen, als voorbereiding op 



de nieuwe wereld. 

Die hoge verwachting mag ons toch niet ontmoedigen: 

soms staan we machteloos tegenover scheven situaties. Er is veel goede wil, maar toch verandert er 

ogenschijnlijk niets. 

Toch hebben we de taak om te bemoedigen. 

Johannes spoort mensen aan. Hij verkondigt immers een blijde boodschap. 

De Heer aanvaardt ons zoals we zijn, maar hij verwacht ook dat wij hem kunnen aanvaarden met zijn 

uitnodiging, zijn boodschap, zijn opdracht tot anders, meer en beter. 

- Kromme wegen moeten recht getrokken, door rechtvaardigheid en liefde. 

- Heuvelen van pretentie en hoogmoed geslecht, door een bulldozer van dienstbaarheid. 

- Dalen van ontmoediging gevuld door karrevrachten van vertrouwen. 

Zo, dat klinkt te mooi om waar te zijn, of toch niet; 

want we zijn toch vol dromen en idealen 

want we vragen ons af, of we goed gaan op onze levensweg, om in de wirwar van wegen, de weg 

naar liefde en geluk te vinden. 

Dan zijn we op weg naar het licht. 

Dan mogen we hopen op de stem in ons hart die fluistert dat we door moeten gaan. 

God en zijn schepping zijn immers goed. De mensen en de aarde verdienen waardering en respect. 

Dat gaat met vallen en opstaan. 

Immers, er zijn mensen om ons heen die het moeilijk hebben. 

Er zijn nog zoveel mensen die op de vlucht zijn.  Amnesty International vraagt daar in deze dagen 

aandacht voor: 10 december internationale dag van de rechten van de mens. Daarnaast zijn er de 

besprekingen over het migrantenpact van de V.N. 

Immers, er wordt met de aarde, haar grondstoffen, haar milieu zeer verkwistend en vernietigend 

omgegaan. De klimaattop wordt met spanning gevolgd: welke belangen geven de doorslag. 

Dan op weg gaan naar het licht, Jezus van Nazareth tegemoet, en je laten dopen met heilige geest en 

vuur. 

Laat je inspireren en oriënteer je op hem. 

Dat betekent altijd, opkomen voor het kleine, de verdrukte, de arme, de rechteloze, de vluchteling en 

de kwetsbare schepping; we weten het wel. 

Toch spoort Johannes de mensen aan om tot inkeer te komen en daadwerkelijk mee te gaan met 

Hem die na hem komt. 

Die aansporing kunnen we ons ter harte nemen; daar kunnen we dankbaar voor zijn. 

Dat verdrijft het duistere en brengt ons licht. 

Stilte  
 
Geloof belijden (allen) 
 
Ik geloof in de mens en in een wereld,  
waarin het voor de hele mensheid  
goed is om te leven;  
en dat het onze taak is  
om zulk een wereld te scheppen.  
Ik geloof in gelijke rechten voor alle mensen, 
in liefde, gerechtigheid, vergeving en vrede.  
Dit geloof is pas geloof als het daad wordt.  
Ik word hiertoe geïnspireerd  



omdat ik geloof in Jezus van Nazareth; 
ik wil mijn leven op hem oriënteren. 
Daarom geloof ik opgenomen te worden 
in de betekenisvolle relatie met degene 
die Hij “zijn vader” noemde.  
Mijn geloof zal er nooit toe leiden anderen uit te sluiten. 
Ik zal samen met anderen werken aan een betere wereld . 
Maar dat alles in nederigheid,  
vertrouwend op Hem, die ook ik “mijn vader” mag noemen. Amen 
 
Collecte en intermezzo 
 
Kinderen komen terug  
 
Voorbede  met acclamatie: (mel Rorate)  
Die God zijt: toon ons weer uw liefde; kom naar ons toe, bevrijd ons.  
 
God onze Vader, 
wij zien uit naar de komst van uw Zoon en bidden: 
Voor mensen die ten einde raad zijn en geen toekomst hebben; 
doorbreek hun moedeloosheid, 
dat ze licht zien en opnieuw hopen op een betere toekomst. 
Voor mensen die een groot verdriet moeten verwerken 
en uitzien naar verlichting; 
breek hun verdriet, laat hen een straaltje licht zien 
dat gloort aan het einde van de tunnel. 
Voor onze geloofsgemeenschappen hier ter plaatse en overal ter wereld; 
dat wij niet wanhopen, maar op onze eigen manier blijven getuigen 
van uw Woord dat we vandaag mochten horen. 
Voor onszelf bidden we 
dat we niet vervallen in twijfel aan U; 
dat wij elkaar en de wereld leren zien door uw ogen, 
zodat we gevoelig worden voor tekenen van hoop overal om ons heen. 
God onze Vader, 
hoor onze wensen en verlangens, 
neem twijfel bij ons weg 
en sterk ons met geestkracht 
om licht te kunnen zijn voor mensen 
die in twijfel zijn vervallen. 
Dit vragen we U in naam van jezus Christus 
onze Broeder voor vandaag en altijd. Amen. 
 
Intentieboek (accl) 
uitnodiging intenties (accl)  
lichtje van de maand 
overig  . . . .  
 
Onze Vader  vertaald vanuit het Aramees, de taal van Jezus  
Bron van Zijn, 
die ik ontmoet 
in mijn ontroering over wat is, 
ik geef u een naam 



opdat ik u 
een plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel uw licht in mij -  
maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid nu, 
uw enige verlangen handelt dan  
samen met het onze. 
Geef ons wat we elke dag nodig hebben 
aan brood en aan inzicht. 
Maak de koorden van fouten los 
die ons vastbinden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen 
hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
Uit u wordt de alwerkzame geboren, 
de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait 
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen  
 
Brood voor onderweg 
 
A: U naar wie wij uitzien als naar geen ander, om wie wij vragen met heel ons wezen.  
V: U die wij voelen in de morgen, zoeken op de dag; die wij vermoeden in de avond en roepen in de 
nacht.  
A: U die verschijnt in wie ziet, die spreekt in wie hoort en er bent in wie u beleeft.  
V: U die het leven bent in al wat leeft, U die groeit en groeien laat, 
die komt en bent, wordt in de tijd en bent van eeuwigheid.  
A: U die met ons meegaat, ons nooit verlaat, U die ons oproept ons leven te delen met elkaar,  
Vg: U die ons voorgaat op onze weg door het leven, Die ons brood geeft als het teken van het 
gegeven en gedeelde leven. 
Want in het brood is het graan, de akker, de wassende maan, de brandende zon:  
is de mens die ploegt, de hand van de bakker. Dit brood is ons voedsel voor onderweg.  
We delen het brood, in dankbaarheid en delen zo ook het leven met elkaar. 
 
Muziek  
 
Slotgedachte 
Opstaan en op weg gaan; 
het oude verlaten 
het nieuwe tegemoet 
wetend dat u, God, 
telkens weer 
uw belofte gegeven hebt, 
“Ik-zal-met-je-zijn”. 
Dat klinkt door in uw geschiedenis 
met mensen. 
Wees met ons 
als wij het oude verlaten 
en op weg gaan. 
 
Zegenwens: (GvL 344)  
 



Slotlied: Dat je de weg mag gaan   
 
Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 
dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt, 
dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft 
en gaat in vrede. 
Dat je de vruchten van je leven proeft 
en gaat in vrede. 
 
 
 
Volgende vieringen:  

- Woensdags 19u oecumenische adventsvieringen  

- Kerstavond 24 december kersttocht en kerstviering  

- Zaterdag 12 januari OASE-gebedsviering 19u  
 


